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 الشؤون المالية

ى البلدان  17.1 الغاية ة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إل امية، لتحسين تعزيز تعبئ الن

 القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات

إجمالي اإليرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب  17.1.1المؤشر 
 المصدر

 المنظمة

((IMF.)إدارة إحصاءات صندوق النقد الدولي )قسم المالية الحكومية 

 التعريف

بزيادة في صافي  2014اإلحصاءات المالية الحكومية لعام  دليل( من 4-23)الفقرة  4يتم تعريف اإليرادات في الفصل  

مؤشر مالي لتقييم استدامة األنشطة المالية. الوحدات الحكومية العامة لديها أربعة أنواع  وهوالقيمة الناتجة عن المعاملة. 

المنح ويرمز لها ، (GFS 12)ويرمز لها المساهمات االجتماعية ، (GFS 11يرمز لها )الضرائب و هيو ،من اإليراداترئيسية 

(GFS 13) ،( اإليرادات األخرى ويرمز لهاGFS 14 .)من المصادر الرئيسية لإليرادات تعتبر الرسوم والتحويالت اإلجبارية  كما ان

 .المؤسسات الحكومية وحدات من القبض مستحقةغير و هي مبالغ إلزامية، :الضرائب. لمعظم الجهات الحكومية العامة

 تحويالت هي المنح: الجتماعي.ا لتأمينا برامجيتم تحصيلها من قبل  مستحقةأو فعلية ادات يرهي إجتماعية: إلالمساهمات ا

 أو الضريبة بتعريف تفي ال والتي الدولية، المنظمات أو المقيمة غير أو المقيمة األخرى الحكومية الوحدات من مستحقة

 االجتماعية والمساهمات الضرائب باستثناء المستحقة اإليرادات جميع هي األخرى: اإليرادات. االجتماعية المساهمة أو الدعم

 مصنفة الغير والجزاءات، التحويالت والخدمات، الغرامات السلع مبيعات الممتلكات، دخل األخرى اإليرادات وتشمل. والمنح

 .الموحد الضمان وبرامج الحياة غير على بالتأمين المتعلقة والمطالبات والرسوم األقساط آخر، مكان في

 المنهجية
 طريقة الحساب

 بها تحتفظ التي GFS إحصاءات سلسلة جمع يتم. GFSتقارير  إطار يتم اشتقاق المؤشر باستخدام سلسلة أساسية إلعداد

 إيرادات. يتم تصنيف كل معاملة للبيانات المعياري السنوي االستبيان من 1 الجدول في الدولي النقد صندوق إحصاءات إدارة

للقيود الفردية والعناصر  مجموعهي عبارة عن  GFSإيرادات  إجماليوفًقا لما إذا كانت ضريبة أو أي نوع آخر من اإليرادات. 

. على سبيل المثال، إيرادات وتحليهاا في هذه الفئة الخاصة من التدفقات والسماح بترتيب هذه البيانات بطريقة يمكن إدارته

هو مجموع القيم لجميع العناصر في رئيسي  ايرادكل لقيمة الالضرائب هي مجموع جميع التدفقات المصنفة كضرائب. 

السلطات الوطنية )بالعملة الوطنية(  سجلتهاالسنوية لرصد المؤشر من البيانات التي  GFSالفئة ذات الصلة. تستمد سلسلة 

(، حيث يتم اشتقاق الناتج المحلي اإلجمالي من قاعدة بيانات GDPعنها كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي )معبًرا 

 الوقت بمرور الحسابات تتغير ولن المختلطة المصادر استخدام يتم . الصندوق النقد الدولي للتوقعات االقتصادية العالمية

 GFS تقارير سلسلة كل في رئيسية مكونات/  مجاميع هي هذه ألن اسيةاألس السلسلة في انقطاع حاالت توجد ال أي)

 .GFS نسخة من 4 الجدول العالمي في حالًيا الوارد العرض مع وثيق بشكل التقديمي العرض سيتوافق(. مسجلة
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 إيرادات

 أخرى
 المنح

المساهمات 

 االجتماعية

 الضرائب

 

إجمالي 

 اإليرادات

 

الضرائب على 

واألرباح الدخل 

ومكاسب رأس 

 المال.

الضرائب 

على 

 الممتلكات

الضرائب 

 على السلع

 والخدمات

الضرائب على 

 التجارة

والمعامالت 

 الدولية.

 ضرائب

 أخرى

الضرائب على 

 الرواتب

 والقوى العاملة

 المجموع

للمقارنة عبر البلدان ويضمن إنشاء . هذا يعزز قابلية البيانات 2014لعام  GFSMتم تنسيق السلسلة التاريخية مع تصنيفات 

 نتائج تحليلية قوية لدعم مراقبة أهداف التنمية المستدامة باستخدام المالية العامة البيانات.

 صنيفالت

عن البيانات يسمح  للتسجيلفي االستبيان السنوي الذي تستخدمه البلدان  GFSإن هيكل التصنيف المفصل إليرادات نظام 

 GFSبتجميع األنواع األربعة من اإليرادات: الضرائب، المساهمات االجتماعية، المنح واإليرادات األخرى موزعة في استبيان 

 السنوي لتشمل جميع األشكال الممكنة إلدارات اإليرادات. الضرائب موزعة على النحو التالي:

 اإليرادات 1

 الضرائب 11

 المضافة والقيمة واألرباح الدخل على الضرائب 111

 المدفوعة من األفراد 1111

 األخرى والمؤسسات المدفوعة من الشركات 1112

 أخرى 1113

ى  112 ة الرواتبالضرائب عل  والقوى العامل

ى الممتلكات 113  الضرائب عل

 الضرائب الدورية على الممتلكات الثابتة 1131

 الصافيةالضرائب الدورية على الثروة  1132

 ضرائب العقارات، الميراث، العطايا 1133

 ضريبة رأس المال 1135

 ضرائب دورية أخرى على الممتلكات 1136

ى السلع والخدمات  114  الضرائب عل

 والخدمات السلع على عامة ضرائب 1141

 المضافة القيمة ضرائب 11411

 المبيعات ضرائب 11412

 G، S على األخرى العامة والضرائب الدوران معدل 11413

 والرأسمالية المالية المعامالت على الضرائب 11414

 الرسوم 1142
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 المالية االحتكارات أرباح 1143

 محددة خدمات على ضرائب 1144

 األنشطة أداء أو السلع الستخدام الرخص وعلى السلع استخدام على الضرائب 1145

 ضرائب المركبات 11451

 أخرى 11452

 ضرائب أخرى على السلع والخدمات 1146

 الداخلية والتجارة المعامالت على ضرائب 115

 األخرى االستيراد ورسوم الجمارك 1151

 الصادرات على ضرائب 1152

 واالستيراد التصدير احتكارات أرباح 1153

 الصرف أرباح 1154

 الصرف ضرائب 1155

 الدولية والمعامالت التجارة على أخرى ضرائب 1156

 ضرائب اخرى 116

 تميز المساهمات االجتماعية بين الضمان االجتماعي والمساهمات االجتماعية األخرى، على النحو التالي:

ة المساهمات 12  االجتماعي

 االجتماعي الضمان مساهمات 121

 الموظفين مساهمات 1211

 العمل أصحاب مساهمات 1212

 الخاص والغير عاملينمساهمات العاملون لحسابهم  1213

 للمشاركة قابلة غير مساهمات 1214

 أخرى اجتماعية مساهمات 122

 الموظفين مساهمات 1221

 العمل أصحاب مساهمات 1222

 المساهمات المنسوبة 1223
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 يمكن تقسيم المنح حسب المصدر على النحو التالي:

 منح 13

ة الحكومات من 131  األجنبي

 جارية 1311

 رأس المال 1312

ة المنظمات من 132  الدولي

 جارية 1321

 رأس المال 1322

ة الوحدات من 133  األخرى العامة الحكومي

 جارية 1331

 رأس المال 1332

 يتم تصنيف اإليرادات األخرى إلى خمسة أنواع رئيسية، مع تفاصيل إضافية للمكونات على النحو التالي:

 أخرى إيرادات 14

 الممتلكاتدخل  141

 الفائدة 1411

 من المقيمين 14111

 العامة الحكومة بخالف المقيمين من 14112

 األخرى العامة الحكومية الوحدات من 14113

 أرباح األسهم 1412

 الشركات شبه من الدخل سحب 1413

 االستثمار دخل مدفوعات من الملكية دخل 1414

 ايجار 1415

 المباشر األجنبي االستثمار على المستثمرة األرباح 1416

 والخدمات السلع مبيعات 142

 السوق مؤسسات مبيعات 1421

 الرسوم اإلدارية 1422

 سوقية غير مؤسسات بواسطة طارئة مبيعات 1423

 المبيعات المنسوبة للسلع والخدمات 1424

 غرامات وجزاءات 143

 التحويالت الغير مصنفة 144

 الجاري 1441
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 الدعم 14411

 اخرى 14412

 رأس المال 1442

145 
أمين المتعلقة والمطالبات والرسوم األقساط الت ى ب اة غير عل  الحي

 الموحد الضمان ومخططات

 الحالية والمطالبات والرسوم التأمين أقساط 1451

 أقساط 14511

 رسوم برامج الضمان الموحد 14512

 مطالبات حالية 14513

 مطالبات رأس المال 1452

  معالجة القيم المفقودة

 باستخدام الوطنية السلطات من المقدمة الرسمية تقارير البيانات على بشكل حصري لالعتماد الدولي النقد صندوق يخطط

 إلى التقارير تقديم عدم بسبب وطنية بيانات تتوافر ال . عندماGFSM في 2014 منهجية إلى استناداً  المعياري GFS استبيان

 في المعنية اإلدارات مع بالتشاور الوطنية، السلطات مع للتواصل نخطط فإننا الدولي، النقد صندوق في اإلحصاءات إدارة

 حساب يتم الرئيسية، لن GFS سلسلة تسجيل لضمان الحاجة. التنفيذي، حسب المدير ومكتب الدولي النقد صندوق منطقة

 .الدولي النقد صندوق إحصاءات إدارة قبل من المفقودة للقيم الوطنية للبيانات تقديرات أي

 النشرتاريخ 
 النشر اصدار وبيانات البيانات جمع

 السنوي GFS جمع من 2017 جولة الدولي النقد صندوق إحصاءات إدارة أكملت: لها المخطط التالية المصادر جمع موعد تواريخ

 معالجتها عند الوطنية البيانات نشر يتم .2018 وديسمبر سبتمبر بين 2018 جمع دورة عقد المقرر ومن. 2018 فبراير 2 في

 ستكون البلدان، لمعظم بالنسبة. 2018 عام أوائل في إصدارها المقرر ومن األخرى، والمؤشرات العالمية الجداول وملخص

 .االتجاهات لتوضيح 2015-2012تقديم  مع ،2016 المالية السنة سلسلة المرجعية السنة

 الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية نسبة 17.1.2المؤشر 

 المنظمة

( (IMF.)إدارة إحصاءات صندوق النقد الدولي )قسم المالية الحكومية 

 التعريف

 في الموصوفة الميزانية، في المركزية الحكومة. الضرائب من الممولة المحلية الميزانية الحكومة المركزية في نفقات نسبة

GFSM 2014 (2.81 الفقرة )الحجم حيث من خاص بشكل مهمة وهي العام، الحكومي القطاع في مؤسسية وحدة هي 

 المركزية الحكومة تكون ما غالباً . األخرى والكيانات الوحدات من العديد على السيطرة لممارسة السلطة سيما وال والسلطة،

 والقضائية والتشريعية التنفيذية للسلطات اسيةاألس األنشطة تشمل التي المركزية الحكومة من واحدة وحدة الميزانية في

( وتكاليف) إيرادات تخضع ما وعادة(. العامة أو) الرئيسية بالميزانية العامة الحكومة من المكون هذا تغطية يتم ما عادة .الوطنية
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 معظم. التشريعية الهيئة من معتمدة ميزانية خالل من المالية، وزارة قبل من والتحكم للرقابة الميزانية في المركزية الحكومة

 تشكل التي األخرى والكيانات التشريعية والهيئات القضائية والسلطات واللجان والمجالس والوكاالت واإلدارات الوزارات

 امتالك سلطة عادة يملكون ال أنهم إلى ذلك منفصلة. ويرجع مؤسسية وحدات ليست الميزانية في المركزية الحكومة

 ويفضل والتصنيفات، المعايير إلى اإلشارات ذلك في المعامالت. بما في االرتباط أو المسؤوليات تحمل أو األصول

 قابلة بشروط عنه التعبير يتم وأن فيه لبس ال المؤشر تعريف يكون أن يجب. عليها المتفق الدولية التعريفات على االعتماد

 (.إلخ األشخاص، عدد الدوالرات، النسبة،) القياس وحدة عن بوضوح تعبر أن يجب. عالمياً  للتطبيق

 المنهجية
 طريقة الحساب

من االستبيان السنوي  1التي تم جمعها في الجدول -سيتم جمع سلسلة إيرادات الحكومة المركزية في ميزانية الحكومة 

 للميزانية الفعلي التنفيذ) الموازنة في المركزية الحكومة نفقات حول سلسلة مع–للبيانات المقدمة إلى جميع البلدان 

 يتم (.GFSM 2014 في محدد هو كما ،"المالية غير األصول اقتناء صافي" إلى باإلضافة" المصروفات" على الرئيسية

 التي للبلدان بالنسبة(. 31 الرمز تحت البنود) 3و 2 الجداول في االقتصادي التصنيف حسب GFS نفقات سلسلة تسجيل

 إجراء يمكن المالية، الشؤون مكتب أعمال جدول من 7 الجدول في( COFOG) الوظيفي للتصنيف وفقا النفقات مجموع تبلغ

 التالي النحو على الضرائب من الممولة المحلية الميزانية في المركزية الحكومة نفقات نسبة احتساب سيتم. مماثل حساب

 :التالية اناتالبي سلسلة باستخدام( مئوية كنسبة عنها معبًرا المصروفات ÷ الضرائب)

 1200 االنفاق 963 اجمالي اإليرادات

 950 النفقة 800 الضرائب

 105 المساهمات االجتماعية
صافي االستحواذ على 

 األصول الغير مالية
250 

   25 المنح

   33 إيرادات أخرى

 مؤشر التنمية المستدامة

17.1.2 
67%   

 رياضية صيغ وتطبيق GFS الدولي النقد صندوق بيانات لقاعدة األساسية البنية خالل من البلدان عبر االتساق ضمان سيتم

 ولن المختلطة المصادر استخدام يتم مسجلة. ال البلد المؤشر على إلنتاج المستخدمة المصدر بيانات حسابات لجعل بسيطة

 رئيسية مكونات/  مجاميع هي هذه ألن األساسية السلسلة في انقطاع حاالت توجد ال أي) الوقت بمرور الحسابات تتغير

 مسجلة(. GFS تقارير سلسلة كل في

 صنيفالت 

 المساهمات من معينة وأنواع ضرائب شكل في اإلجبارية الرسوم: اإليرادات من أنواع أربعة العامة الحكومية للوحدات

 القبض المستحقة األخرى التحويالت والخدمات، السلع مبيعات األصول، ملكية من المستمدة الممتلكات إيرادات االجتماعية،

 األخرى. ُتعتبر الضرائب والتحويالت اإلجبارية المصادر الرئيسية لإليرادات في معظم الوحدات الحكومية العامة..  الوحدات من
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اإليرادات  يتم تمثيل هذه األنواع األربعة من اإليرادات من خالل التجميعات التالية: الضرائب، المساهمات االجتماعية، المنح،

. المعنية االقتصادية للعملية وفًقا المتكبدة النفقات من أنواع ثمانية للمصاريف االقتصادي التصنيف يحدداألخرى. وبالمثل، 

 بتكاليف الثابت المال رأس والخدمات، استهالك السلع الموظفين، استخدام تعويض من كل يتعلق المثال، سبيل فعلى

 المنح غير األخرى والتحويالت االجتماعية والمزايا والمنح اإلعانات. الحكومية والخدمات لسوقيةا غير والخدمات السلع إنتاج

 للمصروفات الوظيفي التصنيف يوفر. والثروة الدخل توزيع إعادة إلى وتهدف العينية، أو النقدية بالتحويالت تتعلق

 تصنيف هيكل إن. البيئة التعليم، الصحة، حماية هي الوظائف على أمثلة. المصاريف له تعرضت الذي الغرض عن معلومات

GFS لتجميع كاف   بتصنيف يسمح البيانات لتسجيل الدول تستخدمه الذي السنوي االستبيان في المستخدم المفصل 

 17.1.2المؤشر 

 معالجة القيم المفقودة

 باستخدام الوطنية السلطات من المقدمة الرسمية تقارير البيانات على بشكل حصري لالعتماد الدولي النقد صندوق يخطط

 إلى التقارير تقديم عدم بسبب وطنية بيانات تتوافر ال . عندماGFSM في 2014 منهجية إلى استناداً  المعياري GFS استبيان

 في المعنية اإلدارات مع بالتشاور الوطنية، السلطات مع للتواصل نخطط فإننا الدولي، النقد صندوق في اإلحصاءات إدارة

 حساب يتم الرئيسية، لن GFS سلسلة تسجيل لضمان الحاجة. التنفيذي، حسب المدير ومكتب الدولي النقد صندوق منطقة

 .الدولي النقد صندوق إحصاءات إدارة قبل من المفقودة للقيم الوطنية للبيانات تقديرات أي

 النشرتاريخ 
 النشر اصدار وبيانات البيانات جمع

 السنوي GFS جمع من 2017 جولة الدولي النقد صندوق إحصاءات إدارة أكملت: لها المخطط التالية المصادر جمع موعد تواريخ

 معالجتها عند الوطنية البيانات نشر يتم .2018 وديسمبر سبتمبر بين 2018 جمع دورة عقد المقرر ومن. 2018 فبراير 2 في

 ستكون البلدان، لمعظم بالنسبة. 2018 عام أوائل في إصدارها المقرر ومن األخرى، والمؤشرات العالمية الجداول وملخص

 باإلضافة إلى خمس سنوات أخيرة أو أكثر. ،2016 المالية السنة سلسلة المرجعية السنة

 مقدمي البيانات

 تحديد مقدمي البيانات الوطنية، وتحديد المنظمة المسؤولة عن إنتاج البيانات على المستوى الوطني.
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ام البلدان المتقدمة  17.2الغاية  ة تنفيذًا كاماًل،  النموقي ة الرسمي بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة اإلنمائي

ة  ي  %0.7بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسب من دخلها القومي اإلجمال

ة المقدمة إلى ة الرسمي امية، وتخصيص  للمساعدة اإلنمائي ة تتراوح بين البلدان الن من  %0.20و %0.15 نسب

ع مقدمو المساعدة اإلنمائية  ة الرسمية ألقل البلدان نموًا؛ ويشجَّ الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائي

اتج القومي  %0.20الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص  على األقل من الن

ة الرسمية   نمواً ألقل البلدان اإلجمالي للمساعدة اإلنمائي

، ومجموعها، والمساعدة اإلنمائية صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية 17.2.1المؤشر 
الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموًا، كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي للجهات 
المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

 صادياالقت
 المنظمة

 (.   OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 

 التعريف

 منظمة من للمتبرعين اإلجمالي القومي الدخل من كنسبة نموًا، واألقل الرسمية اإلجمالية اإلنمائية المساعدة صافي 

 مئوية كنسبة الرسمية اإلنمائية المساعدة مدفوعات صافي باسم يعرف ،(OECD) االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون

 اإلجمالي. القومي الدخل من

 المنهجية
 طريقة الحساب

 صافي مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي.

 صنيفالت

 إلخ. نوع التمويل، نوع المعونة، القطاع الفرعي، يمكن تصنيف هذا المؤشر من قبل المانح، البلد المتلقي،

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 يوجد.ال 

 عملية الجمع

عادة في معد التقارير اإلحصائية يقع . في كل بلد / وكالة DACإحصائيات  وتقديم مسؤول عن جمع معد التقارير اإلحصائية

 وكالة المعونة الوطنية، وزارة الشؤون الخارجية أو المالية إلخ.

 النشرتاريخ 
 البياناتجمع 

في  2015نشر التدفقات التفصيلية لعام  تمعلى أساس سنوي في ديسمبر.  تدفقات العام السابق يتم نشر بيانات

 .2016ديسمبر 

 إصدار البيانات

 . 2016ديسمبر 

 مقدمي البيانات
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)وكاالت المعونة، في اإلدارات الوطنية  معدي التقارير اإلحصائيةالبيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل  تسجيليتم 

 (.وزارات الخارجية أو المالية، إلخ

امية 17.3الغاية   حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان الن

( والمساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون FDIاالستثمارات األجنبية المباشرة ) 17.3.1المؤشر 
 الميزانية المحليةفيما بين بلدان الجنوب كنسبة من إجمالي 

 

 ملف البيانات الوصفية األول
 المنظمة

 (. OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 التعريف

 قسم المساعدات اإلنمائية الرسمية: إنفاق المساعدة اإلنمائية الرسمية.

 المنهجية
 التصنيف

نوع التمويل، نوع المعونة، القطاع الفرعي، وما  يمكن تصنيف المساعدة اإلنمائية الرسمية من خالل المانح، البلد المتلقي،

 إلى ذلك.

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 ال يوجد

 عملية الجمع

في كل بلد / وكالة. يقع معد التقارير اإلحصائية عادة في  DACمعد التقارير اإلحصائية مسؤول عن جمع وتقديم إحصائيات 

 لشؤون الخارجية أو المالية إلخ.وكالة المعونة الوطنية، وزارة ا

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

في  2015يتم نشر بيانات تدفقات العام السابق على أساس سنوي في ديسمبر. تم نشر التدفقات التفصيلية لعام 

 .2016ديسمبر 

 إصدار البيانات

 . 2016ديسمبر 

 مقدمي البيانات

بل معدي التقارير اإلحصائية في اإلدارات الوطنية )وكاالت المعونة، يتم تسجيل البيانات على أساس سنوي تقويمي من ق

 وزارات الخارجية أو المالية، إلخ(.

 ملف البيانات الوصفية الثاني
 المنظمة

 ( UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )

 التعريف

 الدوالرات األمريكية(تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة )معبر عنها بماليين 
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 المنهجية
 طريقة الحساب

( بشكل منتظم بيانات االستثمار األجنبي المباشر الوطنية الرسمية المنشورة وغير المنشورة مباشرة من UNCTADتجمع )

 البنوك المركزية أو المكاتب اإلحصائية أو السلطات الوطنية.

 التصنيف

 االستثمار األجنبي المباشر على المستوى الوطني.يمكن تصنيف البيانات المتعلقة بتدفقات 

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 بيانات االستثمار األجنبي المباشر: يتم تقديرها عن طريق تحويل البيانات إلى بيانات سنوية أو استخدام بيانات معكوسة.

 عملية الجمع

دفقات االستثمار األجنبي المباشر، يتم استشارة البيانات المنشورة بيانات االستثمار األجنبي المباشر: عند تجميع ت

والمواقع اإللكترونية للمصادر الوطنية أواًل. ثم يتم تقديم الطلبات إلى المصادر الرسمية الوطنية لجميع االقتصادات 

 للتحقق و / أو التحديثات.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 2020ابريل 

 إصدار البيانات

 2020يونيو 

 مقدمي البيانات

يتم توفير بيانات االستثمار األجنبي المباشر من قبل السلطات الوطنية ذات الصلة، مثل البنوك المركزية والمكاتب 

اإلحصائية )يرجى االطالع هنا للحصول على مصادر ومنهجية البيانات لكل اقتصاد 

.pdfhttps://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2019chMethodNote_en.) 

 

الناتج  مجموع)بدوالرات الواليات المتحدة( كنسبة من  المالية حجم التحويالت17.3.2المؤشر 
 اإلجمالي المحلي

 المنظمة

 (WBالبنك الدولي ) 

 التعريف

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي هي تدفق الحواالت الشخصية التي يتم التعبير عنها  المستلمةالحواالت الشخصية   

 (. GDPئوية من الناتج المحلي اإلجمالي )م سبةكن

 المنهجية
 طريقة الحساب

 بصندوق الخاص المدفوعات ميزان دليل من السادسة الطبعة في المحددة البنود من اثنين مجموع هي الشخصية التحويالت

 وتستخدم. الفجوات سد ألغراض الشخصية التحويالت بيانات حجم بشأن الدولي البنك تقديرات الدولي. تستخدم النقد

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Functad.org%2Fen%2FPublicationChapters%2Fwir2019chMethodNote_en.pdf&data=04%7C01%7Chaaytah%40stats.gov.sa%7C11f9d4f5d8594d7c4fbf08d8f460f45a%7Cf1a3ac5a0afb408c82ac10e58aa4bcb8%7C0%7C0%7C637528044550864882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GmVmPeVkvZxJjj8%2BI7vwzkdyPeQYyGgf4amwmrT3ngI%3D&reserved=0
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 عن للتعبير الدولي، للبنك التابعة العالمية التنمية مؤشرات بيانات قاعدة من المستمدة اإلجمالي، المحلي الناتج بيانات

 .اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة المؤشر

 صنيفالت

 .ال شيء

 معالجة القيم المفقودة

 على المستوى المحلي 

 صندوق في المدفوعات ميزان إحصاءات قاعدة من بيانات على الشخصية التحويالت لبيانات الدولي البنك تقديرات تستند

 .الدولي للبنك التابعة الوطنية والمكاتب الوطنية اإلحصائية والوكاالت المركزية البنوك من البيانات وإصدارات الدولي النقد

 النشرتاريخ 

 أساس سنوي. يكون على

 مقدمي البيانات

. المدفوعات ميزان إحصاءات وتصنيف جمع عن المسؤولة المؤسسة هي الشخصية للتحويالت الوطنية البيانات مقدمي إن

 سد ألغراض الشخصية التحويالت لبيانات الدولي البنك تقديرات وتستخدم(. المركزي البنك أي) البلد حسب وهي تختلف

 تسجيلها ويتم .الوطني البيانات مقدم من الدولي البنك إلى مباشرة الشخصية التحويالت بيانات تسجيل يتم ال. الفجوات

 المدفوعات. ميزان استقرار على اإلشراف من مسؤولياتها ،(IMF) الدولي النقد صندوق إلى

 ويتم الدولي للبنك التابعة العالمية التنمية مؤشرات بيانات قاعدة من اإلجمالي المحلي الناتج بيانات على الحصول يتم

 المحلي الناتج بيانات جمع يتم(. 2008 لعام القومية الحسابات نظام) 2008 لعام القومية الحسابات لمنهجية وفقاً  ميعهاتج

 الكلي االقتصاد عن الكمية المعلومات لجمع الدولي للبنك الرئيسية اآللية وهي الموحد، المسح عملية خالل من اإلجمالي

 .األعضاء البلدان في

امية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خالل 17.4الغاية  مساعدة البلدان الن

اء الديون وإعادة هيكلتها، حسب  التي تهدفتنسيق السياسات  إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعب

ة ال ة للبلدان الفقيرة المثقلة بها إلخراجها من حال ة الديون الخارجي ة الحرجةاالقتضاء، ومعالجة مسأل  مديوني

 خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدماتتكاليف 17.4.1 المؤشر 

 المنظمة

 ( WBالبنك الدولي )

 التعريف

( لصادرات وفائدة المدفوعاتخدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات هي النسبة المئوية لخدمات الديون )مبدأ 

 . الحكومة ِقبل من والمضمون العام الدين إلى المؤشر هذا في شمولةالم الديون خدمات تشيرالسلع والخدمات. 

 المنهجية
 طريقة الحساب
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 عن التسجيل نظام دليل على بناءً  الحكومة ِقبل من والمضمون العام الخارجي الدين بيانات بتجميع الدولي البنك يقوم

 البيانات توفير يتم الدول، تستخدمها التي التسجيل إجراءات يحدد والذي 2000 يناير بتاريخ الدولي البنك عن الصادر المدينين

  القرض. أساس على عن القرض البلدان قبل من

 النقد بصندوق الخاصة المدفوعات ميزان إحصاءات بيانات قاعدة من" والخدمات السلع تصدير" بيانات على الحصول يتم

 ودليل المدفوعات ميزان دليل من السادس لإلصدار وفًقا الدولي البنك يتم تسديد الفجوات بتقديرات ثم ومن الدولي

 .(BPM6) الدولي االستثمار

 يتم التعبير عن المؤشر باستخدام النسبة المئوية لكال المكونين.

 صنيفالت

 لهذا المؤشر صنيفال يوجد ت

 عملية الجمع

 2 والصيغة 1 رقم االستمارة خالل من سنوي ربع أساس على الحكومة ِقبل من والمضمون العام الدين عن التسجيل يتم

 الرسوم جدول) أ 1 النموذج إذا كان مناسبًا، 1 النموذج في الجديدة القروض التزامات عن التسجيل يتم بشكل خاص،

 الحالي الوضع) 2 النموذج في السنة في واحدة مرة القروض معامالت تسجيل ، يتم(ومدفوعات الفائدة الرئيسة

. 2و 1 النموذجين في األصل في عنها تسجيلها تم التي للبيانات التصحيحات لتسجيل 3 النموذج يستخدم(. والمعامالت

 31 بحلول سنوًيا 2 االستمارة تقديم يتم. السنة ربع نهاية من يوًما 30 خالل سنوي ربع بشكل أ 1و 1 االستمارة تقديم يتم

 .عنها التقرير إعداد تم التي التابعة للسنة السنة من مارس

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 3 النموذج يستخدم(. والمعامالت الحالي الوضع) 2 النموذج في السنة في واحدة مرة القروض معامالت تسجيل يتم

 بشكل أ 1و 1 االستمارة تقديم يتم. 2و 1 النموذجين في األصل في عنها تسجيلها تم التي للبيانات التصحيحات لتسجيل

 التي التابعة للسنة السنة من مارس 31 بحلول سنوًيا 2 االستمارة تقديم يتم. السنة ربع نهاية من يوًما 30 خالل سنوي ربع

 .عنها التقرير إعداد تم

 إصدار البيانات

 - الدولي للبنك النشرة السنوية خالل من ديسمبر منتصف في المؤشر لهذا الجديدة السنوية البيانات نشر المخطط من

 http://data.worldbank.org/products/ids اإلنترنت: على ومتاح( IDS) الدولية الديون إحصاءات كتاب

 البيانات مقدمي

 عليها تحصل التي والبيانات الدولي البنك هي الوطني المستوى على الديون إحصاءات تقارير عن المسؤولة الوكالة

 المؤسسة هي" والخدمات السلع صادرات" الوطني البيانات مقدم إن. القرض أساس على القرض عن الحكومية الوكاالت

 تقديرات تستخدم(. المركزي البنك أي) البلد حسب وهي تختلف المدفوعات، ميزان إحصاءات وتصنيف جمع عن المسؤولة

 تسجيلها يتم ال" والخدمات السلع صادرات" بيانات إن. لسد الفجوات" والخدمات السلع صادرات" لبيانات الدولي البنك

http://data.worldbank.org/products/ids)
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 من مسؤولياتها ،(IMF) الدولي النقد صندوق إلى تسجيلها الوطني، ويتم البيانات مقدم من الدولي البنك إلى مباشرة

 المدفوعات. ميزان استقرار على اإلشراف

 وتنفيذها.، اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نمواً 17.5الغاية 

 و ة في البلدان الناميلتشجيع االستثمار  اً عدد البلدان التي تتبنى وتنفذ نظم  17.5.1 المؤشر
 .البلدان نمواً و

 المنظمة

 ( UNCTAD) المتحدة للتجارة والتنمية األمممؤتمر 

 التعريف

 اعتمدت ونفذت نظما لتشجيع االستثمار في البلدان النامية، بما في ذلك اقل البلدان نموا.يوفر المؤشر عدد البلدان التي 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 تقوم طريقة االحتساب المقترحة لقياس المؤشر على تجميع البيانات التالية:

 البلدان المستهدفة لنظم تشجع االستثمار الخارجي -1

 حيث تغطي منهجية المؤشر كال من:

 ا.قل البلدان نموألموجهة  االستثمارظم محددة لتشجيع ن -

 ، بما في ذلك البلدان األقل نموا.للبلدان النامية بشكل عام االستثمارنظم لتشجيع  -

 أنواع نظم تشجيع االستثمار الخارجي -2

تراح المنهجية ، تم اقالتي يجب النظر إليها االستثمارسات الجدوى حول أنواع نظم لتشجيع راود تاالستشارالى اء عنب

 التالية:

 االستثمارصكوك . يركز المؤشر على في الخارج األجنبي االستثمارتستخدم البلدان وسائل مختلفة لتشجيع 

 متاحة عادة للجمهور وبالتالي من الممكن تجميعها. -بدرجات متفاوتة-ةيث أن المعلومات ذات الصلح القانونية،

ثل الخدمات ر الرسمية والمخصصة لتشجيع االستثمار الخارجي، مإن المعلومات أقل تواترا عن الوسائل غي

فإن إدراج وبالتالي،  .الف كبير بين البلدانويختلف توافر المعلومات الموثوقة بشأن هذه التدابير اختاالستشارية 

 للمؤشر. المقارنة الدولية هذه المعلومات يعيق

الدولية مع  االستثمارأو اتفاقات  االستثمارطة ضمان مثل خ) من نظم التشجيع األقلكفي وجود نوع واحد على 

 لتشجيع االستثمار.ما من أجل إدراجه في عدد البلدان التي اعتمدت ونفذت نظنموا(  أقل البلدان

 اعتماد نظم لتشجيع االستثمار الخارجي مقابل تنفيذها -3

 إمكانية التحقق من التنفيذ الفعلي لنظم تشجيع االستثمار الخارجي،  سات الجدوى لتحديدراأجريت المشاو ارت ود

على سبيل ، قد استفاد منه بالفعلا أقل البلدان نمو أي ما إذا كانتال )إلى تحديد وجود هذه النظم أص باإلضافة

حث على مدى وخلصت المشاورات إلى تركيز الباالستثمار( استثمار أجنبي يروج له ضمان  تلقي اللالمثال، من خ

ال  للجمهور المعلومات المتعلقة بالمرحلة الفعلية للتنفيذ في كل بلد على حدة؛ تتاح . الاعتماد مثل تلك النظم



                         الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامةتعزيز وسائل تنفيذ  

 الهدف السابع عشر 

15 

لبلدان أن تقدم صورة شاملة وموثوقة للوضع العام. ومع ذلك، ا يمكن للبيانات المتناثرة حول الوضع في بعض

 .أو العالمي اإلقليمي صعيديمكن التوصل إلى بعض البيانات المجمعة على ال

ة بلدان المنشأ لنظم تشجيع االستثمار الخارجي -4  تغطي

في سياق وضع المنهجية، تبرز كذلك مسألة البلدان التي يجب إدراجها في قياس كبلدان منشأ لنظم تشجيع 

تلك التي ا أيضبل يتناول ، التدابير التي وضعتها البلدان المتقدمة فحسب شرالخارجي. لن يشمل المؤاالستثمار 

 .إلى ذلك باإلضافةوبالتالي قياس التعاون بين بلدان الجنوب في هذا الصدد االقتصادات الناشئة، وضعتها 

 صنيفالت

مثل ضمانات ا )المنشأ للبلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمو التي تعتمدها بلدان االستثمارشجيع حسب نوع النظم ت

 االستثمار الدولية(واتفاقات والضريبية،  الماليةالمعونة  ،االستثمار

 معالجة القيم المفقودة
 يعلى المستوى المحل 

 . في جميع أنحاء العالم عندما تكون البيانات الوطنية الناقصة اإلنترنتل البحث على يمكن الحصول على البيانات من خال

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

المؤشر عند بدأ إصدار بدراسة تجريبية. ي 2019المتحدة للتجارة والتنمية في جمع البيانات في يوليو  األممبدأ مؤتمر  

 ة.الوصول إلى تغطية وطنية كافي

 نشر البيانات

يتعين  وبالنظر إلى اتساع نطاق مصادر ا لبيانات المطلوبة،. 2020األولى للمؤشر في ربيع/صيف المتوقع أن تتاح النتائج  من

ن توقيت و حس االستثمارللبيانات تحقيق توازن بين شمولية التفاصيل المتعلقة بأنواع نظم تشجيع  عةالجهات المجمعلى 

 المؤشر.

 البيانات مقدمي

 األخرى.الخارجي والمنظمات الدولية  االستثمارتشجيع  ووكاالتالوطنية  الوزاراتتشمل الجهات المزودة للبيانات 

اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  تعزيز التعاون17.6 الغاية 

ادل المعارف وفق شروط متفق عليها،  المتعلق ا واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تب العلوم والتكنولوجي ب

خالل آلية  سيما على مستوى األمم المتحدة، من بوسائل تشمل تحسين التنسيق بين اآلليات القائمة، وال

ا ة لتيسير التكنولوجي  عالمي

من السكان، 100لكل النطاق العريض  في اإلنترنت السلكي ذو شتراكاتاال 17.6.2 المؤشر 
 بالسرعة بحسب

 المنظمة

 (.   ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت ) 

 التعريف
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النطاق العريض، مقسومًا على سرعة التنزيل المعلن عنها. ويتم  ذو في اإلنترنت العام السلكي عدد االشتراكاتإلى يشير 

 تقسيم المؤشر حالًيا حسب سرعات االشتراك التالية:

 
256 kbit

𝑠
إلى أقل اشتراكات من  

2Mbit

𝑠
االتجاه المعلن شير إلى جميع اشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابتة مع : ت 

للسرعات مساوية أو أكبر من 
256 kbit

𝑠
وأقل من  

2Mbit

𝑠
 (secondتعني  s.  )حيث ان 

2Mbit

𝑠
إلى أقل اشتراكات من  

10Mbit

𝑠
االتجاه المعلن شير إلى جميع اشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابتة مع : ت 

للسرعات مساوية أو أكبر من 
2Mbit

𝑠
وأقل من  

10Mbit

𝑠
. 

مساوية أو أعلى من 
10Mbit

𝑠
شير إلى جميع اشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابتة مع : ت(G10_4213)الشتراكات  

االتجاه المعلن للسرعات مساوية أو أكبر من 
10Mbit

𝑠
 . 

 المنهجية
 طريقة الحساب

التنظيمية الوطنية أو  الهيئاتبتجميع بيانات هذا المؤشر من خالل استبيان سنوي من الدولي لالتصاالت يقوم االتحاد 

(، الذين يقومون بجمع البيانات من مقدمي خدمات اإلنترنت الوطنيين. يمكن ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) وزارات

النطاق  ذو في اإلنترنت السلكي خدمة إنترنت في البلد بتقديم عدد االشتراكات مقدمجمع البيانات عن طريق مطالبة كل 

 العريض من خالل السرعة المحددة. ثم يتم إضافة البيانات للحصول على إجمالي البلد.

 صنيفالت

االشتراكات  حول معلومات تتوفر فال اإلنترنت، خدمات مقدمي من إدارية بيانات إلى تستند المؤشر هذا بيانات أن بما

 الموقع حسب البيانات تقسيم النظرية الناحية من يمكن. فردية خصائص ألي وفًقا البيانات تقسيم يمكن ال وبالتالي الفردية،

 .المعلومات هذه يقوم بجمع الدولي لالتصاالت ال االتحاد لكن القروي، /الجغرافي، المدني 

 عالجة القيم المفقودةم
 على المستوى المحلي 

 المفقودة.ال يتم تقدير القيم 

 عملية الجمع

التنظيمية الوطنية أو  الهيئاتبتجميع بيانات هذا المؤشر من خالل استبيان سنوي من الدولي لالتصاالت يقوم االتحاد 

 (، الذين يقومون بجمع البيانات من مقدمي خدمات اإلنترنت الوطنيين.ICTوزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 المعلومات تكنولوجيا/  االتصاالت مؤشرات بيانات قاعدة خالل من التالي العام من يويون في العام نهاية بيانات تصدر

 .لالتصاالت الدولي لالتحاد العالمية واالتصاالت

 إصدار البيانات

 2016يونيو 
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 مقدمي البيانات

التنظيمية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو الوزارة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الهيئة

 (.ISPsخدمة اإلنترنت ) مقدميالتي تجمع البيانات من ، داخل كل بلد

ى البلدان الن17.7 الغاية  ًا ونقلها وتعميمها ونشرها إل ات سليمة بيئي امية بشروط تعزيز تطوير تكنولوجي

 ، بما في ذلك الشروط التسهيلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليهمناسبة

اإلجمالي للتمويل المعتمد للبلدان النامية لتعزيز تطوير التكنولوجيات  المبلغ 17.7.1المؤشر 
 وتعميمها في البلدان الناميةالسليمة بيئيا ونقلها ونشرها 

 المنظمة

 ( UNEP) ةبيئالمتحدة لل األممبرنامج 

 (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 التعريف

التمويل لتعزيز تطوير ونقل ونشر المواد  الغرض من هذا المؤشر هو تطوير منهجية لتتبع المبلغ اإلجمالي الموافق عليه

 ليمة بيئيًا. ُيقترح نهج ذو شقين:الس

لتكنولوجيات ا لتدفق التمويل إلى البلدان النامية من أجل وثيقةاستخدام البيانات المتاحة عالمًيا إلنشاء  األول:المستوى 

 . أو التجارة في التكنولوجيات السليمة بيئياً  بيئيًا،السليمة 

 جمع البيانات الوطنية عن االستثمار في التقنيات السليمة بيئيًا. :المستوى الثاني

 المنهجية
 الحسابطريقة 

إن منهجية تتبع المبلغ اإلجمالي للتمويل المعتمد لتعزيز تطوير التكنولوجيات السليمة بيئيًا ونقلها ونشرها لها نهج ذو 

 شقين:

 استخدام البيانات المتاحة عالميًا إلنشاء بديل لتدفق التمويل إلى البلدان النامية من أجل التكنولوجياالمستوى األول: 

 و التجارة في التكنولوجيا السليمة بيئيًا. السليمة بيئيًا، أ

الوكيل الدولي الذي يوفر أقرب مؤشر لتدفقات االستثمار هو التجارة )مثل السلع والخدمات المتداولة التي تم االتفاق دولًيا 

 خانات-6، ويفضل أن يكون مستوى أكثر من  HSعلى أن يكون لها فائدة بيئية إيجابية(، باستخدام رموز 

 من خالل البحث التاريخي:  ESTsقطاعات ال ن تشملعلى ا

 (APCالتحكم في تلوث الهواء ) -

 (WWMإدارة مياه الصرف الصحي ) -

 (SHWMإدارة النفايات الصلبة والخطرة ) -

 ( REالطاقة المتجددة ) -
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 (EPPsالمنتجات المفضلة بيئًيا ) -

 (11و #  6إمدادات المياه والصرف الصحي )المتعلقة بمؤشرات #  -

 ( 13و #  7ن الطاقة وتوزيعها )المتعلقة بمؤشرات # تخزي  -

 15و #  14حماية األراضي والمياه ومعالجتها )المتعلقة بمؤشرات #  -

 التي يجب تتبعها في البداية عن طريق وكيل التجارة في المتفق عليه / المعتمدوهناك نوعان من المؤشرات الفرعية 

ESTs: وطني -عالمي ب -أ 

 جمع البيانات الوطنية عن االستثمار في التقنيات السليمة بيئيًا.المستوى الثاني: 

على المستوى الوطني / دون الوطني عملية بسيطة تستند إلى مجموعة من المعايير وأداة  ESTsيجب أن يكون تحديد 

نت التكنولوجيا مناسبة تحقق وإذا كا (، والتي يمكن استخدامها لتقييم ما إذا كان الهدف البيئي Excelتحليل بسيطة )نموذج 

 .للسوق المحلي

يمكن تقييم الهدف البيئي من خالل بيانات األداء والتشغيل )ذات الصلة بالهدف البيئي( وما إذا كان للتكنولوجيا أي تأثير 

بيئي سلبي )تأثيرات عبر الوسائط(. يمكن أن تتضمن مالءمة التكنولوجيا للسوق الوطني تقييمات للمعايير المتعلقة 

 االقتصاد واعتبارات السوق ومدى مالءمتها للظروف الطبيعية المحلية.ب

 االعتبارات البيئية:

يمكن  المثال،هل يمكن للتكنولوجيا تحقيق الهدف البيئي )على سبيل  -أداء التكنولوجيا والبيانات التشغيلية  -

 أن يكون هذا االمتثال لقانون البيئة المحلي(

 لتكنولوجيا تأثيرات بيئية سلبيةهل ل -التأثيرات عبر الوسائط  -

 االعتبارات المحلية: 

 .تكاليف رأس المال والتشغيلاالثار االقتصادية،  -

 توافر السوق المحلية ومدى مالءمتهااعتبارات السوق،  -

 مالءمتها للظروف الطبيعية المحلية -

 .ون الوطنيعلى المستوى الوطني أو د ESTالمبادئ التوجيهية: خطوات لتحديد وتقييم وأولويات 

 صنيفالت

مثل ضمانات ا )المنشأ للبلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمو التي تعتمدها بلدان االستثمارشجيع حسب نوع النظم ت

 االستثمار الدولية(واتفاقات والضريبية،  المعونة المالية ،االستثمار

 معالجة القيم المفقودة
 يعلى المستوى المحل 

 .للبياناتال يوجد تفصيل 
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 تجمع البيانا

  كل عامين. سيتم جمع البيانات على المستويات الوطنية من خالل استبيان يرسل إلى الحكومات الوطنية

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 وكل سنتين بعد ذلك. .2020أول جمع للبيانات: متوقع في أوائل عام 

 نشر البيانات

 .2020دورة اإلبالغ األولى: خريف 

 البيانات مقدمي

NSO  وأعضاء آخرون فيNSS تكملها النمذجة العالمية ،. 

ار 17.8الغاية  ا واالبتك اء القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجي ة بن ا وآلي التفعيل الكامل لبنك التكنولوجي

ا التمكينية، وال سيما تكنولوجي2017لصالح أقل البلدان نموًا بحلول عام  ا ، وتعزيز استخدام التكنولوجي

 المعلومات واالتصاالت

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت 17.8.1المؤشر 

 المنظمة

 (.  ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت )

 التعريف

 .األخيرة األشهر في الثالثة مكان أي من اإلنترنت استخدموا الذين األفراد نسبة

 المنهجية
 طريقة الحساب

 من خالل:بالنسبة للبلدان التي تجمع البيانات حول هذا المؤشر من خالل مسح رسمي، يتم حساب هذا المؤشر 

العدد ÷ )من أي مكان( الذين يستخدمون االنترنت في الثالثة األشهر األخيرة داخل منطقة معينة العدد اإلجمالي لألفراد )

االتحاد الدولي  قبل من) البيانات تقدير تم مسح، بإجراء تقم لم التي للبلدان بالنسبة منطقة(.اإلجمالي لألفراد داخل ال

 الدخل إجمالي من الفرد نصيب) األخرى االقتصادية االجتماعية والمؤشرات اإلنترنت اشتراكات عدد إلى استناداً ( لالتصاالت

 .الزمنية السالسل بيانات وعلى( القومي

 صنيفالت

 سمحت إذا رسمي، مسح خالل من اإلنترنت يستخدمون الذين األفراد نسبة عن البيانات هذه تجمع التي للبلدان بالنسبة

المجموعة  الجنس، ،(القروية/  المدنية أو/  و الجغرافية) المنطقة حسب المؤشر تقسيم يمكن والتصنيف، بالتفصيل البيانات

 البلدان. من بيانات التفصيل بجمع االتحاد يقوم. االحتالل العاملة، القوى وضع التعليمي، المستوى العمرية،

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 
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الدراسات والمسوح الرسمية لألسر، يقدر االتحاد النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنترنت  حال فقدانفي 

 ونماذج hot deskالتعويض بـ  )مستخدمي اإلنترنت كنسبة مئوية من مجموع السكان( باستخدام تقنيات مختلفة، مثل

 المعلومات تكنولوجيا مؤشرات من وغيرها التعليم الدخل، مثل بيانات باستخدام الزمني، التسلسل وتنبؤات االنحدار

 .واالتصاالت

 عملية الجمع

 الوطنية حصائيةاإل المكاتب إلى االتحاد يرسله سنوي استبيان خالل من اإلنترنت يستخدمون الذين األفراد عن البيانات ُتجمع

(NSO .)من التحقق يتم. المئوية النسب وتحسب المطلقة، القيم االتحاد الدولي لالتصاالت يجمع االستبيان، هذا في 

 السنوات بيانات مع تطابقها لضمان البيانات من التحقق يتم. الكافية اإلحصائية المعايير تلبي أنها من للتأكد المسح منهجية

 (.واالقتصاد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا) الصلة ذات األخرى للمؤشرات البلد وحالة السابقة

 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 تكنولوجيا/  االتصاالت مؤشرات بيانات قاعدة خالل من التالي العام من يونيو في السنة نهاية تقديرات إصدار يتم

لالتصاالت  الدولي خالل االتحاد من تكلفة بدون البيانات لالتصاالت. تتاح الدولي واالتصاالت في االتحاد المعلومات

 /D/ict-http://www.itu.int/ITU وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 البيانات إصدار

 2016يونيو 

 البيانات مقدمي

 .(NSO) الوطني اإلحصائي المكتب

 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/
http://www.itu.int/ITU-D/ict/
http://www.itu.int/ITU-D/ict/
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 بناء القدرة

ة تنفيذًا فعااًل ومحدد األهداف من أجل 17.9الغاية  امي اء القدرات في البلدان الن ي لتنفيذ بن تعزيز الدعم الدول

ة  ة المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب لدعم الخطط الوطني تنفيذ جميع أهداف التنمي

 وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

للمساعدات المالية والتقنية )بما في ذلك التعاون بين الشمال  رقيمة الدوال 17.9.1المؤشر 
 والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي( الملتزمة بالبلدان النامية

 المنظمة

 (. OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 التعريف

 القدرات لبناء المانحين جميع من األخرى الرسمية والتدفقات الرسمية اإلنمائية المساعدات إلجمالي المدفوعات إجمالي

 .الوطني والتخطيط

 المنهجية
 طريقة الحساب

من جميع المانحين إلى البلدان النامية لبناء القدرات التدفقات الرسمية األخرى مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية و

 والوطنية التخطيط.

 صنيفالت

الجهة المانحة،  (،التدفقات الرسمية األخرى وأشر حسب نوع التدفق )المساعدة اإلنمائية الرسمية هذا المؤ صنيفيمكن ت

 الدولة المتلقية، نوع التمويل، نوع المعونة، القطاع، إلخ.

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

 يوجد.ال 

 عملية الجمع

عادة في معد التقارير اإلحصائية يقع . في كل بلد / وكالة DACئيات إحصا وتقديم مسؤول عن جمع معد التقارير اإلحصائية

 وكالة المعونة الوطنية، وزارة الشؤون الخارجية أو المالية إلخ.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

في  2015نشر التدفقات التفصيلية لعام  تمعلى أساس سنوي في ديسمبر.  تدفقات العام السابق يتم نشر بيانات

 .2016ديسمبر 

 مقدمي البيانات

في اإلدارات الوطنية )وكاالت المعونة،  معدي التقارير اإلحصائيةالبيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل  تسجيليتم 

 (.وزارات الخارجية أو المالية، إلخ
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 التجارة

ي، منصف في إيجاد نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على القواعد، مفتوح، غير تمييز 17.10الغاية 

ة التي  ام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة اإلنمائي إطار منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها اختت

 وضعتها تلك المنطقة

 في جميع أنحاء العالم الجمركية للتعرفة المرجحة المتوسطات17.10.1المؤشر 

 المنظمة

 (.ITCمركز التجارة الدولية ) •

 (.UNCTADللتجارة والتنمية )مؤتمر األمم المتحدة  •

 (. WTOمنظمة التجارة العالمية ) •

 التعريف

 .HS 01-97الرسوم الجمركية المطبقة على واردات السلع في الفصل قيمة النسبة المئوية لمتوسط 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 القيمة نموذج في عنها التعبير يتم ال التي المعدالت بعض تحويل يتم الحساب، في التعرفة الجمركية جميع تضمين أجل من

الوحدة  قيمة طريقة ، واستخدام(الواردات قيمة من مئوية بنسبة أي) نموذج القيمة المتكافئ إلى( المحددة الرسوم مثل)

 عدد توفير يمكن ال. والكميات االستيراد قيم من االستيراد وحدة قيم احتساب يتم. مستورد لكل التعرفة خط مستوى على

 استبعادها ويتم( AVE) القيمة مكافئات مع( الفنية الرسوم أي) بالقيمة المرتبطة غير الجمركية التعريفات معدالت من محدود

 .الدول بين مقارنات بإجراء أيًضا المنهجية هذه تسمح. الحساب من

 صنيفالت

 الدولة دخل الجغرافية، مستوى المناطق، (البيئية الزراعة، النسيج، السلع مثل) المنتجات قطاع متاح حسب التصنيف يكون

 .(النامية والبلدان النمو المتقدمة البلدان المثال، سبيل على)

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

 .يتم حساب القيم المفقودة باستخدام أحدث سنة متاحة

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 تحديث مستمر على مدار السنة

 إصدار البيانات

يعتمد على الفترة المتوقعة  يمكن أن تكون حسابات المؤشرات جاهزة بحلول مارس من كل عام. ومع ذلك فإن تاريخ اإلصدار

 إلصدار تقرير مراقبة أهداف التنمية المستدامة.
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ادة تحقيق  17.11الغاية  امية، وال سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان كبيرة في زي صادرات البلدان الن

ة بحلول عام   2020نموًا من الصادرات العالمي

 الصادرات العالمية منحصة البلدان النامية وأقل البلدان نموًا 17.11.1المؤشر 

 المنظمة

 (.ITCمركز التجارة الدولية ) •

 (.UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ) •

 (.  WTOمنظمة التجارة العالمية ) •

 التعريف

 صادرات البلدان النامية وأقل البلدان نموًا من الصادرات العالمية للسلع والخدمات.نسبة  

 المنهجية  
 طريقة الحساب

البلد من إجمالي التجارة. بينما تتسق بيانات تجارة البضائع من  جزءالتجارة العالمية إلى مجموعة معينة من  نصيبهدف ي

الحالية(، قد تكون هناك صعوبات متعلقة بتجارة الخدمات بسبب نقص التنسيق للبيانات السابقة -2000خالل سلسلة زمنية )

تم تحويل البيانات  2005وفًقا لدليل ميزان المدفوعات الخامس. بعد عام  تم تسجيل البيانات 2005قبل عام  .2005لعام 

 ميزان المدفوعات. دليلوفقا للفئات والمبادئ التي حددتها الطبعة السادسة من 

 صنيفالت

الجغرافية،  ، مستوى معالجة السلع، المناطق(البيئية الزراعة، النسيج، السلع مثل) المنتجات قطاع متاح حسب التصنيف يكون

 .(النامية والبلدان النمو المتقدمة دانالبل المثال، سبيل على) الدولة دخل مستوى

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

 االنعكاس االحصائي،استخدام بداًل من ذلك يمكن . السنة الحديثةتوفر بيانات تالسنة السابقة عندما ال  بيانات يتم استخدام

عند عدم توفر البيانات  مشاركلتعريف اإلحصائيات التي يتم حسابها باستخدام معلومات البلد ال وهي مصطلح مستخدم

من  االنعكاس االحصائيباستخدام  Xبلد ال صادرات حساب الخاصة بالبلد الذي تم تحليله. على سبيل المثال يمكن إعادة

)أي بما في ذلك تكلفة  CIF تسجيل وارداته غالبًا ما يتم ويجب أن يوضع في االعتبار أن ،لجميع شركائه Xخالل واردات البلد 

هذين عند استخدام  التسجيل)أي على متن السفينة مجانًا(. يجب مراعاة الفرق بين نظامي  FOFالشحن والتأمين( أثناء تصدير 

 بيانات االستيراد لتقدير الصادرات.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 واردات والصادرات( يحدث على مدار السنة.جمع البيانات التجارية )تدفق ال

 إصدار البيانات

أبريل تقريًبا /  في شهر مارس )بيانات السنة السابقة في السنة الحالية("t" في السنة "t-1سيتم إصدار بيانات السنة "

 .المستدامة التنمية أهداف مراقبة عن السنوي التقرير إلصدار المقرر التاريخ حسب
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نموًا إلى األسواق بدون  األقل وقيت وصول منتجات جميع البلدانلتتحقيق التنفيذ المناسب 17.12الغاية 

ة،  ًا مع قرارات منظمة التجارة العالمي ة أو حصص مفروضة، تماشي  عن طريق ضمان أن تكونرسوم جمركي

ة المنطبقة على واردات البلدان  ساهمة فيوالمنموًا شفافًة وبسيطًة،  األقل قواعد المنشأ التفضيلي

 األسواق تيسير الوصول إلى

التعريفات الجمركية التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان متوسط   17.12.1 المؤشر 
 الصغيرة النامية الجزرية نموا والدول

 المنظمة

 (.ITCمركز التجارة الدولية ) •

 (.UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ) •

 (.  WTOالعالمية )منظمة التجارة  •

 التعريف

البلدان  التعريفات الجمركية على الواردات )في المائة( التي تواجهها المنتجات المصدرة من البلدان النامية وأقلمتوسط 

 نموًا.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 القيمة نموذج في عنها رالتعبي يتم ال التي المعدالت بعض تحويل يتم الحساب، في التعرفة الجمركية جميع تضمين أجل من

الوحدة  قيمة ، تستخدم طريقة(الواردات قيمة من مئوية بنسبة أي) نموذج القيمة المتكافئ إلى( المحددة الرسوم مثل)

 ال. والكميات االستيراد قيم من االستيراد وحدة قيم احتساب يتم. مستورد لكل التعرفة خط مستوى على التحويل يتمو

( AVE) القيمة مكافئات مع( الفنية الرسوم أي) بالقيمة المرتبطة غير الجمركية التعريفات معدالت من محدود عدد توفير يمكن

 .الدول بين مقارنات بإجراء أيًضا المنهجية هذه تسمح. الحساب من استبعادها ويتم

 صنيفالت

 الدولة دخل الجغرافية، مستوى المناطق، (البيئية الزراعة، النسيج، السلع مثل) المنتجات قطاع متاح حسب التصنيف يكون

 .(النامية والبلدان النمو المتقدمة البلدان المثال، سبيل على)

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

 يتم حساب القيم المفقودة باستخدام أحدث سنة متاحة.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يتم تحديثها باستمرار على مدار السنة

 البياناتإصدار 

يعتمد على الفترة المتوقعة  يمكن أن تكون حسابات المؤشرات جاهزة بحلول مارس من كل عام. ومع ذلك فإن تاريخ اإلصدار

 إلصدار تقرير مراقبة أهداف التنمية المستدامة.
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 المسائل العامة 

 اتساق السياسات والمؤسسات

اسات وتحقيق  تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد17.3 الغاية  العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السي

 اتساقها

 االقتصاد الكلي متابعة حالةلوحة  17.13.1 المؤشر 

 المنظمة

 WBالبنك الدولي  

 هدفال

لتوفير أداة موحدة لرصد استقرار االقتصاد الكلي للبلدان، صمم البنك الدولي لوحة تحكم االقتصاد الكلي بما في يهدف 

القطاعات الخارجية والمالية والضريبية والحقيقية. يعتمد اختيار المؤشر  صاد الكلي الهامة التي تغطيذلك مؤشرات االقت

على أطر مراقبة االقتصاد الكلي الحالية التي تم تطويرها واستخدامها من قبل الوكاالت الدولية واإلقليمية، مثل صندوق 

 ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. النقد الدولي والبنك الدولي والبنك المركزي األوروبي

والبيانات السنوية آلخر عشر  أعاله،اختارت لوحة معلومات االقتصاد الكلي المؤشرات التي تغطي الموضوعات المذكورة 

وسيتم نشرها على موقع بيانات  أشهر،وسيتم االحتفاظ بها في جميع البلدان. سيتم تحديث لوحة التحكم كل ثالثة  سنوات،

 . على موقع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة وكذلك البنك الدولي

 المستدامة التنمية ألغراضتعزيز اتساق السياسات 17.14الغاية 

 التنمية المستدامة اتساق سياساتليات قائمة لتعزيز اآل  17.14.1المؤشر 

 المنظمة

    (.UNEP) للبيئة برنامج األمم المتحدة 

 التعريف

 التي تغطي أبعاد كالترابط بين السياسات بشكل عام لغرض هذه المنهجية تم تفسير "اتساق سياسة التنمية المستدامة"

 :المؤشر هو مؤشر مركب يغطي اآلليات ذات الصلةا التنمية المستدامة. هذ

 إضفاء الطابع المؤسسي على االلتزام السياسي -1

 المدى في اتخاذ القرار اعتبارات طويلة -2

 التنسيق بين الوزارات وبين القطاعات   -3

 العمليات التشاركية -4

 روابط السياسة -5

 التوافق عبر المستويات الحكومية -6

 المراقبة واإلبالغ من أجل اتساق السياسات -7

 التمويل التساق السياسات -8
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 المنهجية
 طريقة الحساب

بناًء على البحث األولي حول  17.14.1قام برنامج األمم المتحدة للبيئة بتطوير إطار مؤشر مرّكب لهدف التنمية المستدامة 

مجاالت. يتم تسجيل  8العمل الحالي واألدبيات والشركاء والمؤشرات الموجودة بشأن قضايا مماثلة. يتضمن هذا المؤشر 

نقطة لكل بلد. ويوصى  80ثم يتم حساب النسبة المئوية للنقاط من إجمالي نقاط.  10إلى  0كل منها على مقياس من 

في المنهجية المفصلة لجدول ل الرجوع يمكن(بأن تعقد الحكومات مجموعة من أصحاب المصلحة للتقييم الذاتي. 

  .للمؤشر(

 عملية الجمع

 من خالل مسح حكومي )التقييم الذاتي من قبل الحكومات حسب الجدول أعاله(.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 . نصف سنوي بعد ذلك.2020أول جمع للبيانات: متوقع في أوائل عام 

 إصدار البيانات

 ..نصف سنوي بعد ذلك2021دورة اإلبالغ األولى: 

 مقدمي البيانات

 ستقوم الدول بتقديم البيانات.

 

ادة  17.15الغاية  ى الفقر وتحقيق  لكلاحترام الحيز السياسي والقي اسات للقضاء عل بلد لوضع وتنفيذ سي

ة المستدامة  التنمي

من جانب  للدولة مدى استخدام أطر النتائج وأدوات التخطيط المملوكة 17.15.1المؤشر 
 مقدمي التعاون اإلنمائي

 المنظمة

 (.OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 

 (.   UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 التعريف

 الطرق جانب إلى المعنيين، اإلنمائيين الشركاء البلدان النامية وجميع تستخدمه الذي المدى قياس إلى المؤشر هذا يسعى

 .أدائها وتقييم اإلنمائي التعاون جهود تخطيط في بالشفافية، تتسم التي النتائج أطر بها تستخدم التي

 األهداف مؤشرات على باالعتماد تدخالتهم( التنمية شركاء أي) اإلنمائي التعاون مقدمو بها يحدد التي الدرجة المؤشر يقيم

 .اإلنمائية البلد وأهداف أولويات تعكس والتي النامية الحكومات تقودها التي النتائج أطر من المستمدة والنتائج
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 المنهجية
 طريقة الحساب

 الحكومات، تقودها التي األخرى التخطيط وأدوات للدولة المملوكة النتائج أطر استخدام مدى حول شامل مقياس لتوفير

 من الجديدة اإلنمائية بالتدخالت المرتبطة الرصد وأطر النتائج ومؤشرات األهداف بها تحدد التي الدرجة المؤشر يحسب

 والفرعي. القطاعي التخطيط وأدوات الوطنية المصادر ذلك في الحكومية، بما المصادر

 :يةتنموية ذات حجم كبير )مليون دوالر أمريكي أو أكثر( تمت الموافقة عليها خالل السنة المرجعلكل تدخالت 

 0/1  ما إذا كانت األهداف مستمدة من أطر وخطط واستراتيجيات النتائج التي تقودها الحكومات :1س

 % تي تقودها الحكومات( المؤشرات المستمدة من أطر وخطط واستراتيجيات النتائج النتيجةحصيلة نتائج ) :2س

 الخدمات أو البلد في القائمة الرصد أنظمة توفرها التي البيانات مصادر على تعتمد التي المؤشرات نتائج حصيلة :3س

  %  المشروع تقدم لتتبع الوطنية اإلحصائية

تقييمًا لمساحة وقيادة السياسة المتاحة في البلد. الصيغ متاحة على:  يستوفر المتوسطات المجمعة لكل بلد نام

17.pdf-Goal-http://unstats.un.org/sdgs/files/metadatacompilation/Metadata 

تاحة، إذا طلبت ملبيانات من خالل المساهمات الفعلية لمقدم الخدمة فيما يتعلق بتمويل التنمية نتائج ا ترجيحأن  مع مالحظة

 . SDG / UN IAEGلجنة اإلحصاء 

مع آليات تحديد األولويات التي  المنحازةللتعاون اإلنمائي إلى النسبة المئوية  مقدمسوف تشير المتوسطات المجمعة لكل 

 ة على:تقودها البلدان. الصيغ متوفر

17.pdf-Goal-compilation/Metadata-http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata 

مع أولويات البلد وأهدافه  المنحازةاألبعاد الثالثة عالمي للمؤشر عن طريق حساب متوسط الجمالي اإليتم الحصول على 

 عبر جميع التدخالت الجديدة للسنة المشمولة بالتقرير. الصيغ متاحة على:

 17.pdf-Goal-compilation/Metadata-http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata 

حجم المشروع أو التدخل من أجل إعطاء نفس المستوى من األهمية لمدى  الترجيحعند الجمع تم اتخاذ القرار بعدم حساب 

استخدام أطر النتائج المملوكة للدولة وأدوات التخطيط في المشاريع المتوسطة الحجم مقابل المشاريع الكبيرة، حيث يحاول 

بالنسبة للترجيح حسب حجم  ام لمقدمي الخدمات في تصميم تدخالت جديدة في بلد معين.المؤشر التقاط السلوك الع

 المشروع يمكن بطرق أخرى ان تمثل مشاريع البنية التحتية التدخالت التي تركز على السياسات والترتيبات المؤسسية. 

 تكون متوفرة.  بيانات حول حجم المشروعالومع ذلك، 

 صنيفالت

مستوى ، مستوى الدولةفي توليد المؤشر، سيكون من الممكن إجراء تصنيف على  من أسفل إلى أعلىالنظر إلى النهج ب

 مقدم الخدمة، مستوى القطاع، مستوى مشروع التنمية.

، في المنهجية المتبعة من األسفل إلى األعلى، يمكن استخدام الدولةستوى متتم عملية جمع البيانات على  في حين

 وتحسين انتظام الشريكجاميع العالمية واإلقليمية لرصد االلتزامات المتفق عليها دوليا والمتعلقة بتعزيز الملكية الدولة الم

 مع أهداف التنمية المحددة وطنيا.

http://unstats.un.org/sdgs/files/metadatacompilation/Metadata-Goal-17.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-17.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-17.pdf
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 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

 الدولةمكاتب وممثلي حكومات البلدان  ال يوجد عالج للقيم المفقودة. ومع ذلك تجري عملية للتحقق من الصحة تشمل

وكذلك مكاتب المقر لمقدمي التعاون اإلنمائي. يتم تمييز القيم المفقودة أثناء عملية التحقق من الصحة، ويتم إجراء 

 محاوالت لملء الفجوات.

 عملية الجمع

 عملية جمع البيانات كما يلي:

 كمنسق وطني.يتم أوال تحديد ممثل عن حكومة البلد المشار إليها  -

يقوم المنسق الوطني بجمع المدخالت من مقدمي التعاون اإلنمائي وتقديم البيانات إلى فريق الرصد التابع  -

التحقق لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وتخضع بعد ذلك لجولة 

 إلنمائي.لمقدمي التعاون ا الرئيسي المكتبمع  من صحتها

 ال يتم إجراء أي تعديالت على البيانات بعد خضوعها لعملية التحقق من الصحة. -

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

وسيتم االنتهاء منها في أوائل أغسطس. ستعقد دورة المراقبة المخطط  2016-2015يتم حالًيا تجميع بيانات دورة المراقبة 

 .2018/2019لها في 

 إصدار البيانات

 ، بعد ذلك ستعقد دورة مراقبة نصف سنوية.في أوائل شهر أكتوبر 2016-2015وفير بيانات دورة الرصد سيتم ت

 مقدمي البيانات

 بدمج الممثلون هؤالء البيانات، يقوم جمع عن مسؤولونممثلو الحكومة الوطنية )عادة من وزارة التخطيط أو وزارة المالية( 

 . اإلنمائي التعاون مقدمي من المدخالت
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ة المستدامة، 17.16الغاية  بشراكات بين أصحاب  وتكميلهاتعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمي

ا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق  المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجي

امية ة المستدامة في جميع البلدان، وال سيما البلدان الن  أهداف التنمي

نمية عدد البلدان التي تعلن عن التقدم المحرز في أطر رصد فعالية الت 17.16.1المؤشر 
 ألصحاب المصلحة المتعددين التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 المنظمة

 (.OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) •

 (.UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) •

 التعريف

 التزامات تنفيذ يتبعونالذين  المتعددين المصلحة أصحاب رصد أطر في المحرز التقدم تسجل التي البلدان عدد المؤشر يتتبع

 (.SDGs) المستدامة التنمية أهداف تحقيق تدعم التي التنمية الفعالة

 المنهجية
 طريقة الحساب

 أصحاب رصد أطر في المحرز التقدم يتم عرض هذا المؤشر على انه على انه الرقم اإلجمالي العالمي للبلدان التي تسجل

عدد المؤشرات في اإلطار )األطر( في السنة المرجعية،  التقدم المحرزالمتعددين، باعتبار أن البلد ُيقدم تقارير عن  المصلحة

 تجاه سلبي.االاالتجاه أكبر من عدد المؤشرات التي تظهر  يجابياالتجاه اإلالتي تظهر 

 المصلحة ألصحاب التنمية فعالية رصد أطر في والتسجيل اإلنمائي للتعاون التمويل تقدم التي البلدان تقييم يتم

 :التالية العناصر مقابل المتعددين

 أهدافها تحديد يتم التي الجديدة اإلنمائية للتدخالت المئوية النسبة: انحياز األهداف التنموية المحددة في الدولة -

 .البلدان تقودها التي النتائج أطر من

 الجديدة اإلنمائية التدخالت في الواردةاستخدام أطر النتائج التي تقودها البلدان: النسبة المئوية لمؤشرات النتائج  -

 التي تقودها البلدان. النتائج أطر من المستمدة

 سيتم التي الجديدة التنموية التدخالت في النتائج مؤشرات نسبةالوطنية للرصد واإلحصاء:  األنظمةاستخدام  -

 المراقبة. وأنظمة الحكومية المصادر باستخدام دهارص

 حكومة مشاركة مع النهائي للتقييم تخطط التي الجديدة للتدخالت المئوية النسبةالتقييم الوطنية:  أنظمةاستخدام  -

 الدولة.

 .الدولية التسجيل لمعايير وفقا اإلنمائي التعاون عن العامة المعلومات توفر: اإلنمائي التعاون في الشفافية -

التي كان من المقرر أن يقوم  المنفقالقدرة على التنبؤ السنوي للتعاون التنموي: نسبة تمويل التعاون التنموي  -

 في بداية العام. شركاء التنميةبها 

 المبالغ) الشريكة الحكومة إلى التطلعية اإلنفاق خطط اتاحة: التنمويلتعاون لإمكانية التنبؤ على المدى المتوسط  -

 سنوات(. ثالث إلى سنة مدى على تقديمها سيتم التي التنموي التعاون لدعم الدالة سنويةال

 للقطاع لها المخطط التنموي التعاون صناديق من حصة: البرلمانية للرقابة الخاضعة الميزانيات على التنموي التعاون -

 .التشريعات العتماد المقدمة السنوية الميزانية في والمسجلة البلد في العام
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 للوائح وفقا المانح البلد إلى المصروف اإلنمائي التعاون نسبة الدولة:التعاون التنموي المقدم من خالل األنظمة  -

 والتأمين.( الحسابات المالي، مراجعة الميزانية، التسجيل أي) العامة المالية لإلدارة الوطنية واألنظمة

 المشروط. غير التنموي التعاون نسبة: المشروطة غير المعونة -

م   المتعددين المصلحة ألصحاب التنمية فعالية رصد أطر في والتسجيل اإلنمائي للتعاون تمويال تتلقى التي البلدان ُتقيَّ

 :التالية العناصر أساس على

 .بها الخاصة الوطنية النتائج أطر بتعزيز البلدان تقومالقيادة في وضع األولويات الوطنية:  -

 مشاركتها من تزيد بيئة ضمن المدني المجتمع منظمات تعمل: المدني المجتمع لمنظمات تمكينية بيئة خلق -

 .التنمية في ومساهمتها

 والخاص. العام القطاعين بين الحوار جودة: التنمية في ومساهمته الخاص القطاع مشاركة تعزيز -

 لها المخطط اإلنمائي التعاون صناديق حصة :البرلمانية للرقابة الخاضعة الموازنات في اإلنمائي التعاون تسجيل -

 .التشريعات العتماد المقدمة السنوية الميزانية في والمسجلة البلد في العام للقطاع

 عمليات خالل من التنمية مجال في الفاعلة الجهات بين المتبادلة المسؤولية تعزيز يتم: المتبادلة المسؤولية تعزيز -

 .الشاملة االستعراض

 بين للمساواة العامة المخصصات لتتبع صريحة حكومية أنظمة وجودتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:  -

 المرأة.  وتمكين الجنسين

 .العامة المالية وإدارة الدولة ميزانية جودة: المحلية المؤسسات تعزيز -

 ضد تقديم تقرير في ترغب كانت إذا ما الختيار اإلنمائي التعاون تمويالت وتلقي تقدم التي البلدان إلى موجهة الدعوة

 .االلتزامات مجموعتي ضد أو بالمتلقي، الخاصة االلتزامات ضد بالمقدم، الخاصة االلتزامات

 على بناءً  منفصل بشكل التقدم حساب يتم اإلنمائي، للتعاون ومتلقي كمقدم تقديمها عن ُتبلغ التي للبلدان بالنسبة

 النهائي للعدد بالنسبة. فئة كل في التفصيلي لألداء المصنفة النتائج ستعرض. أعاله المذكورة المعنية المؤشرات مجموعة

 كمقدم أو كمتلقي تقدم تحقيق تم إذا تقدًما تحقق أنها على المزدوجة الدول حساب يتم تقدًما، تحقق التي الدول لعدد

 .التنمية مجال في للتعاون

 أساس خط يوجد ال عندما 2010 عام إلى تاريخه يعود محدد، بلد لكل متاح قياس أحدث هو التقدم لحساب األساس خط إن

 .للتقدم المستقبلية للقياسات األساس خط لمؤشر المتاح األول القياس يمثل ما، لبلد

 مزيد إحراز منطقياً  المستحيل من أنه أي) التي يتم تسجيلها، للمؤشرات األهداف جميع على والمحافظة ما بلد اجتماع عند

 حقق التقدم"."؛ يتم اعتباره على انه (التقدم من

 التصنيف 

 مستوى على البيانات خالله جمع من يتم أعلى إلى أسفل من نهج خالل من عالمي كمجموع المقدم المؤشر إنشاء يتم

 التحليل أجل من( للتعاون االنمائيسواء مقدم أو متلقي ) البلدان مستوى على أخرى مرة تقسيمها بالتالي يمكن الدولة،

 اإلنمائي للتعاون محددة أبعاد أي) الفردية المؤشرات حسب مصنفة البيانات تكون أن أيضا يمكن. المتبادل والحوار الوطني

 .المتعددين المصلحة أصحاب أطر في تضمينها يتم التي( الفعال
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تستخدم بعض المنصات .  مشجعو ممكن إلقليميا ىلمستوا على لتصنيفاولتعزيز الحوار بشأن السياسات اإلقليمية، 

 والسياسات. والتعلم الرصد بشأن إقليمية مناقشات إلجراءالحالية أدلة 

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

البيانات  ةصح المعلومات الناقصة أثناء عمليات التحقق من إلقاء الضوء علىال يوجد عالج للقيم المفقودة. ومع ذلك يتم 

 ويطلب من أصحاب المصلحة ملء هذه الفجوات. 

 التابع االئتمانية التقارير نظام من الوطنية للبرمجة القابلة المساعدات على تغطية ويعتمد العينة التمثيلية، تقدير حساب يتم

 (.OECD) والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة

 عملية الجمع

. حكومة الدولة من وطني منسق تعيين يتم العالمية، الشراكة مراقبة بعملية الخاصة البيانات جمع لعملية بالنسبة -

 .التخطيط وزارة أو المالية وزارة أو الخارجية الشؤون وزارة من يأتي ما عادةً 

 التنموي التعاون لمقدمي الدولة مكاتب ذلك في بما) اآلخرين المصلحة أصحاب مع بدوره الوطني المنسق يتشاور -

 .منها والتحقق البيانات لجمع( والنقابات الخاص والقطاع المدني المجتمع ومنظمات

 لمقدمي التعاون التنموي. الرئيسيمكتب الثم يتم التحقق من صحة البيانات من قبل 

 ومع. الدولة مستوى على تبقى أن يجب الصحة من التحقق عملية ألن نظًرا المقدمة، البيانات على تعديالت أي إجراء يتم ال

 .للمراجعة الوطنيين المنسقين إلى إرسالها وإعادة المحتملة اإلشكالية القيم أو التضارب حاالت على الضوء تسليط يتم ذلك

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

، 2022، 2020، 2018، 2016 سنواتل. قد تم التخطيط لجوالت الرصد ل2014يتم جمع البيانات مرة كل سنتين، بدءا من عام 

2024 ،2026 ،2028 ،2030. 

 إصدار البيانات

الذي يتبع عمليات جمع البيانات مباشرة ومن المقرر إطالق البيانات على المستوى العالمي في الربع األول من العام 

 . الوطني

 البيانات مقدمي

 حسب تقسيم العمل داخل كل حكومة. .وزارة الخارجية ،وزارة التنمية ،وزارة التخطيط ،ما تكون وزارة المالية عادة
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ي  17.17الغاية  ع الخاص وشراكات المجتمع المدن ع العام والقطا تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطا

اتها لتعبئة ة، باالستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجي  الموارد الفعال

المبلغ بدوالرات الواليات المتحدة المرصود لـلشراكات بين القطاعين العام  17.17.1المؤشر 
 من أجل البنية التحتيةوالخاص 

 المنظمة

 .WB البنك الدولي

 التعريف

ف المؤشر مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص ) ( على أنه ترتيب تعاقدي بين هيئة أو سلطة عامة وكيان PPPsُيعرِّ

 . تشير البنية التحتية الى:لتوفير أصل أو خدمة عامة ، يتحمل فيها الطرف الخاص مخاطر كبيرة ومسؤولية إدارية خاص،

 الطاقة: توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وخطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي -

 واالتصاالت (: البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلوماتICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) -

 النقل: المطارات والسكك الحديدية والموانئ والطرق -

 المياه: معالجة وتوزيع مياه الشرب ، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها -

 المنهجية
 طريقة الحساب

 :متوفرة على الموقع اإللكتروني للمؤشر منهجية ثابتة تم بناء

 methodology-https://ppi.worldbank.org/en/methodology/ppi 

 التصنيف

يمكن تصنيف البيانات على مستوى المشروع.  لذلك،وحدة التحليل هي مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وبالتالي  الوطني،هناك بيانات عن القطاع والقطاع الفرعي باإلضافة إلى الموقع الجغرافي للمشروع على المستوى دون 

 يمكن تجميعها الحًقا حسب البلدية أو المقاطعة أو البلد أو المنطقة.

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

يتم جمع البيانات بشكل نصف سنوي لجميع األسواق الناشئة واقتصاديات التنمية. في حالة عدم وجود مشروعات شراكة 

بين القطاعين العام والخاص في بلد ما، ُتظهر البيانات قيمة استثمارات صفرية. إذا كانت هناك معلومات عن مشروع في 

غير متوفرة، فسيتم اإلبالغ عنها على أنها قيمة مفقودة. لم يتم تنفيذ أي بلد ما ولكن المعلومات المتعلقة باالستثمارات 

 افتراضات للقيم المفقودة.

 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يتم جمع البيانات بشكل مستمر. يتم توفير التحديثات كل ستة أشهر )عادًة في أبريل وأكتوبر(.

 إصدار البيانات

 أبريل. تقريبا في السنة التقويمية في أكتوبر وعادًة ما يتم إصدارها عن العام بأكملهيتم إصدار بيانات النصف األول من 

https://ppi.worldbank.org/en/methodology/ppi-methodology
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 البيانات مقدمي

 حسب تقسيم العمل داخل كل حكومة. .وزارة الخارجية ،وزارة التنمية ،وزارة التخطيط ،ما تكون وزارة المالية عادة

ة 17.18الغاية  ة، بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزري امي اء قدرات البلدان الن تعزيز تقديم الدعم لبن

ة التوقيت وموثوقة ومفصلة  اسب ة الجودة ومن انات عالي ادة كبيرة في توافر بي ة، لتحقيق زي امي الصغيرة الن

عاقة، الموقع الجغرافي وغيرها حسب الدخل، نوع الجنس، السن، العرق، االنتماء العرقي، الوضع كمهاجر، اإل

اقات الوطنية، بحلول عام   2020من الخصائص ذات الصلة في السي

 مؤشر القدرة اإلحصائية لرصد أهداف التنمية المستدامة 17.18.1المؤشر 
 .بيانات لهذا المؤشر وال تزال منهجيته قيد التطويرحاليًا  ال تتوفر

شريعات إحصائية وطنية تلتزم بالمبادئ األساسية عدد البلدان التي لديها ت 17.18.2المؤشر 
 لإلحصاءات الرسمية

 المنظمة

 (.PARIS21) 21الشراكة في اإلحصاءات من أجل التنمية في القرن  

 التعريف 

عدد أي  يشير المؤشر إلى عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية وطنية تلتزم بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.

 .UNFOPالبلدان التي لديها تشريع إحصائي يحترم مبادئ 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 مجموع الدول التي لديها أحكام قوانين تتعلق بجميع المبادئ العشرة.

 صنيفالت

 يستخدم للمؤشر. تصنيفال يوجد مستوى 

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 .عالج للقيم المفقودة على المستوى الوطني يوجد ال

 عملية الجمع

 استطالع على االنترنت

 .المكتب االحصائي الوطنيالمدير العام )المديرية العامة( من 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2018الربع األول من عام 

 إصدار البيانات

 .2018الربع األول من عام 
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 مقدمي البيانات

 .الوطنيةمكاتب اإلحصاء 

عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، 17.18.3المؤشر 
 حسب مصدر التمويل

 المنظمة

 (.PARIS21) 21الشراكة في اإلحصاءات من أجل التنمية في القرن 

 التعريف

 الحالة تقرير أساس التنفيذ على وقيد بالكامل ممولة وطنية إحصائية خطة لديها التي البلدان على عدد المؤشر يستند

 الدولة تقدم عن تقارير PARIS21 . تقدمبالتعاون مع شركائها ،(NSDS)اإلحصاءات لتطوير الوطنية االستراتيجيات عن السنوي

 تصميمها( 2) االستراتيجية، تنفذ( 1) إما البلدان من عدد عن عبارة الوطنية. المؤشر اإلحصائية الخطط وتنفيذ تصميم في

 الحالي. للعام االستراتيجية اعتماد انتظار في( 3) أو واحد

 المنهجية
 طريقة الحساب

 الحالي. للعام االستراتيجية اعتماد انتظار في( 3) أو واحد تصميمها( 2) االستراتيجية، تنفذ( 1) إما البلدان من عدد

 صنيفالت

 يمكن تصنيف المؤشر حسب المنطقة الجغرافية.

 النشرتاريخ 
 البيانات جمع

 يناير. 17

 البيانات إصدار

 2017 فبراير 1

 البيانات مقدمي

PARIS21 
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ة المستدامة17.19الغاية  ادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمي  االستفادة من المب

ة، بحلول التي امي اء القدرات اإلحصائية في البلدان الن اتج المحلي اإلجمالي، ودعم بن ل الن   2030تكمِّ

لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرة اإلحصائية في البلدان  الدوالرية القيمة 17.19.1المؤشر 
 النامية

 المنظمة

 (.PARIS21) 21الشراكة في اإلحصاءات من أجل التنمية في القرن 

 لتعريفا

 بشأن الشريك تقرير على النامية البلدان في اإلحصائية القدرات لتعزيز المتاحة الموارد لجميع بالدوالر القيمة مؤشر يستند

 للدعم األمريكي الدوالر قيمة عن صورة لتقديم PARIS21 قبل من وإدارته تصميمه تم الذي( PRESS) اإلحصاءات دعم

 .النامية الدول في الجاري اإلحصائي

 المنهجية
 طريقة الحساب

 في .البرنامج/  المشروع في االلتزام لسنة الصرف سعر متوسط باستخدام أمريكية دوالرات إلى المالية المبالغ تحويل يتم

 .المالية السنة فترة متوسط هو المستخدم الصرف سعر كان الصرف، مبالغ ذكر فيها تم التي الحاالت

 صنيفالت

 وطريقة اإلحصاءات منطقة الرسمية، اإلنمائية المساعدة قطاعات الجغرافية، المنطقة حسب االلتزام مبلغ تصنيف يمكن

 (.القرض مقابل المنحة) التمويل

 النشرتاريخ 

 سبتمبر 16من 

 مقدمي البيانات

 PARIS21 / OECD والتنمية  التعاون منظمة
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أجرت تعداد سكاني وإسكاني واحد على األقل خالل  )أ( نسبة الدول التي17.19.2المؤشر
لتسجيل  %80من تسجيل المواليد و  %100)ب( حققت نسبة ، السنوات العشر الماضية

 الوفيات

 المنظمة

 (.UNSDالشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة )    

 التعريف

 )أ( 17.19.2هذه المعلومات تشير فقط إلى  

 ذلك ويشمل .الماضية العشر السنوات خالل األقل على واحد وإسكان سكان تعداد أجرت يالت البلدان نسبة المؤشر يتتبع

 مسوحات اإلدارية، السجالت السكان، سجالت من بها الخاصة التفصيلية واإلسكان السكان إحصاءات تجمع التي البلدان أيضا

 .  المصادر هذه من مجموعة أو المصادر من غيرها أو العينات

 المنهجية
 صنيفالت

 المؤشر حسب المنطقة الجغرافية. تصنيفيمكن 

 النشرتاريخ 

 ال يوجد لهذا المؤشر تاريخ نشر محدد.

 مقدمي البيانات

 المكتب اإلحصائي الوطني أو وكالة التعداد.

أجرت تعداد سكاني وإسكاني واحد على األقل خالل  )أ( نسبة الدول التي17.19.2المؤشر 
لتسجيل  %80من تسجيل المواليد و  %100)ب( حققت نسبة ، السنوات العشر الماضية

 الوفيات

 المنظمة

 (.UNSDالشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة ) •

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة. •

 التعريف

 )ب( 17.19.2هذه المعلومات تشير فقط إلى 

 .%80 بنسبة الوفيات وتسجيل %100 بنسبة المواليد تسجيل حققت التي البلدان نسبة

  3الحيوية، مراجعة اإلحصائيات بنظام الخاصة والتوصيات للمبادئ وفًقا

 (pdfhttps://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en. ) 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf
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 بلد سكان ألفراد حدث حيوي حدث لكل المدني التسجيل نظام في التسجيل: "أنه على الكامل المدني التسجيل تعريف يتم

 بنسبة تغطية على النظام ويحصل حيوي تسجيل سجل حدث لكل يكون محددة، زمنية ، خالل فترة(معينة منطقة أو) معين

 .الوفيات تسجيل اكتمال مستوى عن المواليد تسجيل اكتمال مستوى يختلف قد معينة، منطقة أو بلد في " 100%

 الخاصة والتوصيات المبادئ في الطرق هذه تفاصيل تتوافر. الوفاة أو المواليد تسجيل نظم اكتمال لتقييم طرق عدة توجد

 الجزء في والوفيات المواليد تسجيل نظم واكتمال جودة ومراقبة تقييم تناول يتم .3 المراجعة الحيوية، اإلحصائيات بنظام

 المناسبة الطرق اختيار Fالمباشر،  غير التقييم مقابل المباشر التقييم Eالجودة،  تقييم طرق Dالفرعية:  الفصول الثالث،

 (.para 579 to 622)السجالت  إلى المستندة الحيوية واإلحصاءات التسجيل نوعية ودقة اكتمال لتقييم

 .  حدة على منطقة أو بلد لكل الوفاة بتسجيل يتعلق والثاني المواليد األول متعلق بتسجيليتكون المؤشر من جزأين: 

 المنهجية
 طريقة الحساب

التي حققت )ب( كنسب: على المستوى العالمي، ُتقاس نسبة البلدان  17.19.2يعبر عن المؤشرين الفرعيين للمؤشر 

، إلى العدد اإلجمالي للبلدان %100تي حققت تسجيل المواليد بنسبة على أنها عدد البلدان ال %100تسجيل المواليد بنسبة 

 المواليد لتسجيل الفرعية للمؤشرات اإلقليمية للقياسات وكذلك الوفيات تسجيل لجزء مماثلة بطريقة الحساب ويتم

للمؤشرات الفرعية يتم الحساب بطريقة مماثلة لجزء تسجيل الوفيات وكذلك للقياسات اإلقليمية  .السواء على والوفيات

لجنة  قريرلتسجيل الميالد والوفاة على السواء. تمثل أحدث البيانات المجمعة لهذا المؤشر جزًءا من الملحق اإلحصائي لت

 متاح على:2017الدراسات 

 Annex.pdf-Statistical--2017-report-sdg-general-https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary 

 واكتمال توافر مدى عن المسجلة البلد معلومات باستخدام البيانات هذه ُتجمع)يرجى الرجوع إلى الصفحتين األخيرتين(. 

 استبيان طريق عن المتحدة، لألمم الديمغرافية الحولية الدولة، إلى مستوى على توالوفيا المواليد تسجيل بيانات

 التابعة المتحدة باألمم اإلحصائية الشعبة وتنشر .لها المصاحبة التفصيلية والبيانات الديمغرافية للحولية الحيوية اإلحصائيات

 على تجميعات من بها يرتبط وما المتحدة لألمم الديمغرافية الحولية مجموعة واالجتماعية االقتصادية الشؤون إلدارة

 https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/default.htm :إلى الرجوع يرجى. اإلنترنت

 الوفيات، لتسجيل %75 و المواليد لتسجيل %90 هي المؤشر بيانات لتجميع المستخدمة البداية فإن الحالي، الوقت وفي

 تعديل تم وقد. الحيوية اإلحصائيات على الديمغرافية للحولية التفصيلية البيانات استبيان في استخدم الذي التصنيف بسبب

 )ب(. 17.19.2شرللمؤ الدقيقة للصياغة وفقاً  التسجيل لتمكين حالياً  التصنيف هذا

 صنيفالت

)ب( بحسب تعريفها إلى المستويات الوطنية إلتمام تسجيل الوالدة والوفاة.  17.19.2تشير المؤشرات الفرعية للمؤشر 

الفئة ، الجنس، الدخل باإلضافة إلى، والفرعيةفإن معرفة اكتمال تسجيل المواليد والوفاة في المناطق اإلدارية وكذلك 

 اإلعاقة، وما إلى ذلك أمر مهم للغاية لرصد وتحسين أداء أنظمة تسجيل المواليد والوفيات.حالة ، العمرية

 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/default.htm
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 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

 البيانات جمع خالل المعلومات هذه تسجيل يتم ال عندماتقديرات اكتمال تسجيل المواليد والوفيات، لمحاوالت  ال يتم تقديم

 المتحدة لألمم فيةالديمغرا الحولية

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 الربع األول من كل عام

 إصدار البيانات

 سنوياً 

 البيانات مقدمي

 المكاتب اإلحصائية الوطنية لجميع البلدان والمناطق.
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